REFERAT FRA MØDE PÅ FREDERIKSBERG SLOT TIRSDAG DEN
14. MARTS 2017 DÆKKENDE HÆDERSTEGNS UDDELING OG
GENERALFORSAMLING FOR ÅRET 2016 FOR
GARDERFORENINGEN I KØBENHAVN

HÆDERSTEGNS UDDELING:
Mødet blev åbnet af Formanden som bad de forskellige jubilarer om at komme op og modtage deres
tegn. Han uddelte først medlemstegn til fem nye medlemmer, derefter blev der uddelt hæderstegn til
6 stk. 10 års jubilarer, 8 stk. 25 års jubilarer, 6 stk. 40 års jubilarer, 6 stk. 50 års jubilarer og endelig
til 3 stk.60 års jubilarer. Efter uddeling af jubilæums tegn blev jubilarerne fotograferet og der blev
derefter afholdt en kort pause.
GENERALFORSAMLING:
Formanden åbnede derefter generalforsamlingen som havde følgende agenda:
Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Beretning for foreningens virksomhed i det forløbne år (2016)
3) Aflæggelse af regnskab for det forløbne år (2016)
4) Fastlæggelse af kontingent for det efterfølgende år (2018)
5) Forslag fra bestyrelsen (ingen forslag indkommet)
6) Forslag fra medlemmerne
Forslag om lavere kontingent – fremsat af Peter Horsten
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer
? OKT 70 Ole Abildgaard (villig til genvalg)
? 343-SEP-59 John Lind Jans (villig til genvalg)
? APR 72 Niels M. Knudsen (villig til genvalg)
8) Valg af suppleanter til bestyrelsen
? 863-NOV-64 Henning Lind Jans (villig til genvalg)
? APR 68 Erik Otzen (villig til genvalg)
9) Valg af revisor
? 100-AUG-67 Christian M. Ahlefeldt-Laurvig (villig til genvalg)
10) Valg af revisorsuppleanter
? AUG 67 Jens Munksgaard Høding (ønsker ikke genvalg)
11) Eventuelt
Valg af dirigent:
Formanden foreslog som dirigent Ove Rygaard, som blev valgt enstemmigt. OR takkede forvalget
og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og at der var 74 medlemmer til stede.
OR nævnte at der havde været en fejl i datoen i den første indkaldelse, nemlig til den 24. marts
2017, men at dette var senere blevet rettet til den korrekte dato, 14. marts 2017. Forsamlingen blev
derefter spurgt om der var nogen der havde noget at indvende i denne forbindelse, men indkaldelsen
blev godkendt uden indvendinger.
Til referent blev udpeget John Lind Jans og som stemmeoptællere blev de to revisorer, Christian M.
Ahlefeldt-Laurvig og Niels Kamper Petersen udpeget.

Beretning for foreningens virksomhed i året 2016:
Formanden fremkom herefter med følgende beretning for året 2016:
Så er der atter gået et år.
Arrangementer
2016 startede – som sædvanligt – med, at en del medlemmer mødtes på Amalienborg til
nytårsparaden. Det er en tradition at vi mødes, og at der bliver ønsket godt nytår. Vi har vor faste
plads mellem kolonnaden og residenspalæets hovedport. Selv politiet har accepteret dette.
Årets hidtil største arrangement fandt sted den 2. februar, hvor der var mødt 93 gamle gardere og
enkelte ledsagere op for at høre OB Lars R. Møller fortælle med udgangspunkt i sine bøger: ”Tak
for turen” og ”Vi slår ihjel, men lever med det”. Det blev en spændende og interessant aften.
Den 8. marts havde vi hæderstegntildeling og generalforsamling ved et arrangement. Helt generelt
forløb det fint.
Vi har også haft et arrangement den 17. maj, hvor chef for Center for Terroranalyse Søren Jensen,
PET, fortalte om baggrunden for, at risikobilledet for Danmark er alvorligt. Et interessant foredrag
med et pænt fremmøde af medlemmer.
Så blev det den 25. august, og vi havde fødselsdagsreception på Livgardens Kaserne. Det var flot
vejr, og vi kunne være i haven ved Sergentmessen. De medlemmer og ledsagere, der kom, havde
det hyggeligt.
Den 13. september havde vi besøg af CH/LG, oberst Mads Rahbek, og hans hustru, Anne-Cathrine
Riebnitzky, til et foredrag på Frederiksberg Slot. Det var en succes med mange medlemmer og
ledsagere og glimrende indlæg fra begge de to foredragsholdere. Anne-Cathrines indlæg var
interessant fra et ikke-militært synspunkt – hvordan bliver man forfatter, og hvordan skriver man
en bog. Mads’ indlæg tror jeg – og har hørt fra andre – at man var glad for de synspunkter, der blev
fremført. Som det er blevet sagt: Man kan godt mærke, at der kommer en mand, der ikke har
været ’administrator’, men derimod kommer fra geleddet.
Erik Otzen havde den 14. september arrangeret en tur til Dieselhouse ved H. C. Ørstedsværket.
Mine forventninger var ikke så store, men det var andet end en dieselmotor, der blev startet. Det
var også spændende, men mindst ligeså interessant – for mig – var historien om B&W. B&Wmuseet er flyttet ind i Dieselhouse. Det efterfølgende smørrebrød var dejligt. Stor tak til Erik for
arrangementet.
Så blev det efterårsferie og traditionen tro holdt vi Seniorfrokost om mandagen (den 17. oktober).
Der var udsendt 83 invitationer, og der deltog godt 40 (inkl. Æresmedlemmer og bestyrelse). Det
blev en hyggelig eftermiddag, hvor historierne flød over bordene. Maden var rigtig god.
Så den 25. oktober havde vi gule ærter på Frederiksberg Slot. Vi var en lille sluttet skare, der nød
nogle udmærkede gule ærter. Vi må se, om det er muligt fortsat at få nogle, der kan lave dem.
Sarah havde måttet søge hjælp. Traditionen, der stammer tilbage fra 1924, er nok værd at
revurdere.

Den 19. november 2016 afholdt vi julefrokost i Cafeteriet på Frederiksberg Slot. Vi kunne være i
det mindste af de to lokaler. Det er også det hyggeligste, så vi fik en god eftermiddag ud af det.
Cafeteriet havde lavet dejlig mad, som deltagerne efterfølgende roste. De sagde alle, at maden var
bedre end sidste år.
Årets bankospil fandt sted den 6. december på Frederiksberg Slot. De fremmødte deltagere havde
en hyggelig aften. Nogle fik præmier med hjem, medens andre måtte gå tomhændet hjem. Vi
overvejer, om det skal være hjemmebagte boller igen i år.
Vi har afholdt to bowlingturneringer, en i februar og en i oktober Det var sjovt og hyggeligt. Vi
lægger to datoer for bowling ind i kalenderen – en om foråret (januar/februar) og en i efteråret
(november). Så er der en chance for, at folk i tide kan planlægge deres deltagelse. Janne Gretved
stod igen for et par velafviklede turneringer med efterfølgende spisning. Stor tak til Janne.
Andre arrangementer, hvor Garderforeningen har deltaget
Den 5. marts var der formandsmøde i Helsingør. Jeg gjorde opmærksom på, at
fællesarrangementer også kræver et fælles økonomisk ansvar. Om der kommer noget ud af det er
nok tvivlsomt.
Den 5. maj lagde vi sammen med Københavns Politi kranse ved mindesmærket for de to faldne ved
Amalienborg. Som altid en dag til eftertanke.
I dagene 27- 29- maj deltog flere bestyrelsesmedlemmer i De Danske Garderforeningers
Repræsentantskabsmøde i Skanderborg.
Den 29. august lagde vi en krans ved mindepladen for de faldne på denne dato i 1943,
kaptajnløjtnant Snerding og oversergent Norvin, på Livgardens Kaserne. Fra foreningen deltog
John, Hans Jørgen Goldschmidt og undertegnede. Fra Livgarden MAJ S. P. Østergaard samt en
tambour og en garder. Endelig mødte også 42-2 Johannes Evald Olsen op. Præsidiet havde møde
samme dag og overværede derfor også kranslægningen og deltog i det efterfølgende kaffebord. En
værdig ceremoni.
Juleaftens dag var flere af bestyrelsens medlemmer rundt til vagterne på Livgardens Kaserne,
Garderkasernen, Kastellet og Amalienborg med julegaver. Det var vellykket, og de besøgende blev
modtaget positivt. Tak til bestyrelsesmedlemmerne for indsatsen.
Deltagelse med fane:
Garderforeningen har – sammen med andre garderforeninger - stillet med fanen til
hjemsendelsesparader med udgangen af marts, juli og november. Det er min opfattelse, at
Livgarden er glade for vor deltagelse, og de hjemsendelsesberettigede gardere bliver
opmærksomme på, at foreningerne eksisterer. Så er det bare at få dem til at blive i foreningerne,
men herom senere.
Desuden har vi luftet fanen:
Den 29. april ved overdragelsesparaden, hvor oberst Klavs Lawes aftrådte og oberst (dengang
oberstløjtnant) Mads Rahbek overtog kommandoen over Den kongelige Livgarde.
Den 24. juni var der årsdagsparade på Livgardens Kaserne. O.A. og jeg deltog med fanen.
den 1. september ved chefskifteparade for III Livgarden i Høvelte. Den nye chef er OL Lars
Nygaard, der efterfølger Jan Stoltenborg.
Flagdagen den 5. september. Her var der kontingentparade på Livgardens Kaserne for de netop

hjemvendte kontingenter fra Irak og Afghanistan. Derefter på Frederiksberg Rådhus, hvor vi var
inviteret til at stille med fanen.
Vi har også deltaget med fanen ved nogle begravelser/bisættelser.
Medlemssituationen
Garderforeningen i København har i det forløbne år haft en positiv medlemstilgang. Vi havde ved
årets start 1158 medlemmer og ved udgangen af året 1216 medlemmer. Det er en fremgang på
godt 5%. Ved hvert hvervemøde i Høvelte melder ca. 60 nye gardere sig ind i foreningen. Da der er
3 indkaldelseshold om året bliver det til ca. 180 indmeldelser. Desværre melder nogle sig ud, når
de hjemsendes. Heldigvis er der også flere, der bliver. Jeg vil senere omtale et initiativ for at kunne
holde på de unge mennesker.
Det har lettet kassererens arbejde, at de fleste medlemmer nu betaler kontingent via Nets.
Skydning
Garderforeningen har et skyttelaug. Dette Skyttelaug står for al skydning i foreningen. Det er
således Skyttelauget, der repræsenterer foreningen, når der skydes mod andre foreninger og
gardere fra Vagtkompagniet. Som den største forening bør vi også være den forening, der har flest
deltagere til landsskydning. Mød op til landsskydningerne både på kort og langbane, og det er ikke
nødvendigt at være medlem af Skyttelauget for at skyde landsskydningerne.
Kontakt til Livgarden
Den Kongelige Livgarde fik i begyndelsen af 2016 ny chef. Daværende oberstløjtnant, nu oberst og
kammerherre, Mads Rahbek tiltrådte som chef. Mads Rahbek har en anden tilgang til opgaven,
hvilket nok skyldes hans hidtidige karriere, der har været i linjen mere end stabsarbejde. Vi fik et
godt indtryk af ham ved den tidligere omtalte foredragsaften på Frederiksberg Slot.
At kunne afholde arrangementer på Livgardens Kaserne i større udstrækning må vi desværre sige
farvel til. Bestyrelsen vil stadig forsøge at markere foreningens fødselsdag ved en reception eller
lignende på kasernen, men foredragsaftener er det nok slut med. Vi vil derfor fortsat gøre brug af
Frederiksberg Slot, hvor der er gode forhold i riddersalen til foredrag, i slotsgården til parkering og i
cafeteriet til spisning.
Når vi ikke kan bruge Livgardens Kaserne til arrangementer skyldes det et forhøjet
sikkerhedsniveau. Alle steder er sikkerheden skærpet. De unge gardere bliver nu også uddannet i
en mere operativ og observerende vagttjeneste end nogen af os nok er blevet. Jeg ved ikke, hvor
mange af jer, der har været på skydebanen i blå uniform? Jeg kan ikke erindre, at jeg var.
Fødselsdagshilsen
Vi har gennem mange år sendt fødselsdagshilsner til medlemmer, der fylder 50, 60, 70, 75, 80, 85,
90 år o.s.v. Fødselsdagshilsenen skal jo helst komme på dagen eller dagen før. Med det danske
postvæsens omlægning kan vi ikke være sikre på det. Jeg har været udsat for, at et almindeligt brev
er kommet frem ganske få dage efter afsendelsen, men der har også været over en uge om at nå
frem. Hvis der i fremtiden kun bliver postudbringning en gang om ugen, bliver problemet endnu
større. Jeg beder derfor om forståelse for, hvis en hilsen ikke når frem til den rigtige dato. Jeg skal
gøre mit bedste for at sende brevene i god tid.
Andre aktiviteter
Vi har efterlyst veteranmentorer, og vi har kunnet stille med to. På formandsmødet i lørdag oplyste
præsidenten, at der ikke var tilslutning nok, så projektet er lagt på hylden indtil videre.

Vi har også søgt guider til Livgardens Historiske Samling. Der er kommet flere her fra foreningen –
og tak for det. Ole Thureholm vil under Eventuelt fortælle lidt mere om dette.
Vi har forsøgt at starte et ungdomsprojekt. Kontaktpersonen har søgt at finde nogle unge, tidligere
gardere, der kunne være med til at få stablet nogle aktiviteter på benene. Desværre har han
meddelt, at han ikke har fået brugbare tilbagemeldinger. Desuden har han meddelt, at han ikke
længere har tid til dette projekt. Bestyrelsen har dog ikke opgivet, men vi må prøve at finde et eller
flere yngre medlemmer, der vil hjælpe til med denne opgave. Bestyrelsen støtter op om dette
arbejde, der skal være med til at sikre, at nye, unge medlemmer bliver i foreningen.
Samarbejde med Oslo og Akershus Gardistforening
Der er fortsat god kontakt mellem OAGF og Garderforeningen. Der har været et enkelt
udvekslingsbesøg i 2016. Det meste af kontakten har imidlertid været via mails m.v. Mon ikke vi
skulle prøve at arrangere en tur til Oslo? De vil være glade, hvis vi kommer.
Fremtiden
Som I sikkert har bemærket har vi ikke haft arrangementer i januar og februar måneder. Vi vil
lægge om på nogle af efterårets arrangementer, idet vi synes, at det er svært at få plads til både
gule ærter, julefrokost og bankospil i november/december. Derfor vil vi flytte de gule ærter til først
i det nye år. Men det er ikke sikkert, at vi skal have gule ærter i januar/februar 2018. Vi må også
forny os, og finde noget, der tiltrækker yngre medlemmer. De er ikke meget for gule ærter. Skal vi
bevare traditionen med gule ærter?
Bestyrelsen vil også fremover lave arrangementer, der forhåbentlig kan interessere foreningens
medlemmer. Det kan være møder med aktuelle emner eller besøg på institutioner, virksomheder
eller lignende. Vi starter allerede i april med en tur til Politimuseet, hvortil vi vil udlåne et maleri fra
den dag i 1945, hvor Den kongelige Livgarde overtog vagten på Amalienborg fra politiet. Se mere
herom i Garderbladet.
Et spændende projekt, der er kommet op på det seneste er en Gardersal/Garderstue. Et ungt
medlem har – da han var tjenestegørende - savnet et sted, hvor garderne kunne mødes, når de
ikke havde tjeneste eller mødes, når de var hjemsendt. Flere af os er så gamle, at vi kan huske
KFUM. KFUM eksisterer ikke mere i Gothersgade,. derfor dette savn.
Medlemmet har kontakt til restauratøren i Cafe Palermo, og her er det muligt at mødes.
Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på at få nogle aftaler på plads, så vi måske kan udstille nogle af de
effekter, vi har liggende i depot på Høvelte. Både De Danske Garderforeninger og Den kongelige
Livgarde er også med i dette projekt. Hvor ligger så Cafe Palermo? Jo, der er nok mange af jer, der
kender ’Hvide Lam’. Det er ovenpå dette etablissement.
Til sidst vil jeg takke bestyrelsen for samarbejdet i 2016. Jeg håber, at det vil fortsætte i 2017.
Beretning blev godkendt af forsamlingen uden indvendinger.
Aflæggelse af regnskab for det forløbne år (2016):
Kassereren gennemgik regnskabet i detaljer, med forklaring om hvad de forskellige beløb dækkede,
både med hensyn til indtægter såvel som faste og variable udgifter. Han nævnte at kontingenterne
var baseret på 18 mumier, som tilhørte andre foreninger, men som betalte kr. 100 for at kunne

deltage i mumie frokosterne såvel som 1211 ordinære medlemmer. Medlemsantallet for 2017 er
1216 der har betalt, men efter hvervekampagne er tallet 1344, et tal som forventes at blive reduceret
kraftigt når de nye medlemmer bliver hjemsendt.
Regnskabet blev godkendt af forsamlingen, uden indvending, men med en enkelt kommentar fra et
medlem, som roste kassereren for den detaljerede gennemgang.
Derefter blev Status gennemgået og de forskellige punkter under aktiver og passiver behørigt
forklaret.
Endelig blev budget for 2017 forelagt. Dette er ikke et krav, men blev gjort for at vise forsamlingen
hvordan man forventer det nye år vil forløbe regnskabsmæssigt.
Fastlæggelse af kontingent for 2018.
Da et medlem, Peter Horsten, har indsendt et forslag om lavere kontingent, blev det besluttet at
dette forslag første skulle præsenteres af forslagsstilleren, som følger:
SEP 58 PETER HORSTEN
Til Garderforeningen i København
Undertegnede skal hermed stille et forslag til behandling under dagsordenens pkt. 5 på
foreningens generalforsamling den 14. ,marts 2017.
Forslag til generalforsamlingsbeslutning: Kontingent for 2018 er 300 kroner.
Begrundelse 1:
I årene fra 1995 til 2003, hvor jeg var kasserer for Garderforeningen i København, blev
kontingentet pristalsreguleret.
I 2003, det sidste år jeg stod for opkrævning af kontingent, var kontingentet 166 kroner.
Ved anvendelse af Danmarks Statistiks pristalsberegner på adressen
http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/forbrugerpriser/forbrugerprisindeks
finder man, at kontingentet i 2003, pristalsreguleret til 2017, skulle være 205 kroner.
Men kontingentet er 350 kroner.
Det er 145 kroner mere end hvis man havde nøjedes med at pristalsregulere kontingentet.
Der er færre arrangementer i løbet af et år end for 15 år siden, og det ganske almindelige
medlem får stadigvæk kun 11 garderblade om året for sit kontingent. Kontingentet er 71%
højere, end hvis man kun havde forhøjet med pristallet.
Begrundelse 2:
Kassererens begrundelse ved generalforsamlingen i 2016 for at foreslå en
kontingentforhøjelse fra kr. 300 til kr.350 var, at 130 års fødselsdagsfesten gav et underskud
på i størrelsesordenen 80.000 kroner.
OG:
Det havde været et brag af en fest og bestyrelsen ønskede at man skulle spare op, så
foreningen igen kunne holde et brag af en fest når foreningen fylder 135 år.
Fra referatet fra generalforsamlingen i 2016:
Formand Jan. 70 Jørn Knudsen oplyste, at årets altoverskyggende begivenhed i 2015
utvivlsomt var fejringen af Garderforeningens 130 års fødselsdag. Det blev efter bestyrelsens
opfattelse et brag af en fest med 165 deltagere. Det var dejligt, at så mange af vore
medlemmer med ledsagere støttede op om denne begivenhed.

Der var ganske rigtig 165 deltagere i festen. Men der var ikke mange almindelige
medlemmer, der deltog. Helt nøjagtigt deltog 62 ganske almindelige medlemmer i festen. De
medbragte 52 ledsagere. Resten var bestyrelsen med damer, præsidiet med damer,
livgardens officerer med damer og nordmænd. Garderforeningen har ca. 1200 medlemmer.
Jeg finder det uaceptabelt at ca. 1140 medlemmer i fem år hver skal betale 50 kroner om
året for at ca. 62 almindelige medlemmer (og bestyrelsen med damer og gæster med damer)
skal være med til "Et brag af en fest".
Bestyrelsen kan i øvrigt spare penge ved at indskrænke sin deltagelse i møder:
I 2015 brugte bestyrelsen kr. 35.464 på deltagelse i møder, men kun kr. 27.000 på
medlemsarrangementer. Jeg var kun 35 år i foreningens bestyrelse, men jeg er sikker på, at
vi ikke havde nytårsfrokoster med damer (i 2015 kr, 6.800) og vi havde fødselsdagsfester,
men vi havde ikke planlægningsmøder med fortæring før festerne. (I 2015 kr. 6588 kr.)
De Danske Garderforeningers repræsentantskabsmøder har et ritualiseret indhold og de er
lagt op i et plan hvor det er ekstremt dyrt at deltage. Derfor er der mange foreninger, der ikke
deltager. I Garderforeningen i København blev vi kendt for at vi ikke deltog i de officielle
spisninger ved repræsentantskabsmøderne, vi fandt langt billigere cafeterier, hvor vi spiste
frokost efter repræsentantskabsmøderne.
(Her i 2017 koster det 2540 kroner + drikkevarer + transport hvis man som enkeltperson
deltager i alle repræsentantskabsmødets arrangementer og 3940 hvis man medbringer en
ledsager.)(Selve mødet varer 1½ time og det er fuldstændigt ritualiseret.)
IT og telefon kostede i 2014 kr. 15.226 og i 2015 kr. 15.812. Hvorfor? Mon ikke man kan
spare?
Det EDB program jeg brugte kostede i 1995 kr. 975 (NI HUNDREDE SYVTIFEM) en gang for
alle og de sidste fire år har jeg talt gratis i min private telefon når jeg har betalt min
månedsafgift på kr. 200. Så hvordan kan man i 2015 bruge kr. 15.812?
(OK! Jeg må indrømme, at det foreningsprogram jeg købte til foreningen for kr. 975, kunne og
kan mere end det økonomistyrings- og lagerstyringsprogram som De Danske
Garderforeninger bruger, og som har kostet over kr. 800.000 over de sidste 12 år. Til gengæld
kunne og kan mit program ikke bruges til lagerstyring!. Men sådan er der så meget!)
Med venlige hilsener
Peter Horsten
Kassereren takkede Peter Horsten for sit forslag og forsamlingen blev spurgt om der var stemning
for godkendelse af dette forslag. Det viste sig at der var kun een stemme for godkendelse, hvorefter
forslaget blev taget af bordet.
Derefter nævnte kassereren at kontingent for 2018 ville være uændret kr. 350 for året.
Forslag fra Bestyrelsen:
Der var ingen forslag indkommet fra bestyrelsen.
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Følgende medlemmer af bestyrelsen var på valg, og alle var villige til genvalg:
Okt. 1970 – Ole Abildgaard
343-Sep. 59 – John Lind Jans
Apr. 1972 - Niels M. Knudsen
Alle blev genvalgt uden at andre kandidater havde meldt sig.

Valg af suppleanter til bestyrelsen:
Følgende suppleanter var på valg, alle var villige til genvalg:
863-Nov.64 – Henning Lind Jans
Apr.68 – Erik Otzen Hansen
Begge blev genvalgt uden at andre kandidater havde meldt sig.
Valg af revisor:
Følgende kandidat stillede op til genvalg:
100-Aug.67 – Christian M. Ahlefeldt-Laurvig
Denne blev genvalgt som revisor for en to-årig periode.
Valg af revisorsuppleant:
Aug.67 – Jens Munksgaard Høding modtog ikke genvalg og i dennes sted blev Apr.69 – Ole
Amstrup valgt. Den nye suppleant fremførte samtidig at han kaldte forelæggelse af beretning og
regnskab for fremragende.
Eventuelt:
Ole Thureholm nævnte at Museet på Livgardens Kaserne i Gothersgade nu igen var blevet åbnet,
lørdage og søndage, og da regimentet ikke længere kan afse vagter til at passe museet når der er
åbnet, har man lavet et arrangement hvorved medlemmer af garderforeningerne kan virke som
kustoder når der er åbent. GF København har allerede en del medlemmer der tager deres tørn, men
der er brug for flere til at klare opgaven. Det drejer sig om lidt over fire timer og man er på vagt en
dag hver femte uge. Eventuelle interesserede kan melde sig til OT, som så vil sørge for
sikkerhedsgodkendelse og nødvendig instruktion.
Derefter meddelte John Lind Jans at der snart vil blive bestilt trøjer med foreningens logo og bad
derfor de medlemmer der endnu ikke havde bestilt en trøje om at få dette gjort snarest.
Formanden tog så ordet og takkede dirigenten for veludført arbejde og overrakte en flaske portvin
som tak. Samtidig blev revisorerne også takket for deres arbejde med en vingave.
Endelig takkede formanden forsamlingen for at have påhørt beretning og forelæggelse af regnskab i
god ro or orden og inviterede forsamlingen til at gå til kantinen hvor der ville blive serveret
smørrebrød og lidt at drikke.

Ove Rygaard
Dirigent

John Lind Jans
Referent

